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Torsdag den 26. august 2021 kl. 19.00  
 
Deltagere: 
Claus Holm Christensen 
Lisbeth Moltzen 
Michael Traasdahl Møller 
Arne Nabe Poulsen 
Niels Fischer 
Kim Bjerre 
Klaus Jensen 
 
Afbud 
Iben Jungersen 
Jacob Norby 
Peter Agerboe 
 
 
Dagsorden: 
Før gennemgang af dagsorden blev der givet en kort introduktion af bestyrelsens medlemmer til AGC nye 
suppleant, Klaus Kirk Jensen, som blev budt velkommen. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Økonomi 
a. Regnskabsopfølgning 

Klubben har stadig en sund økonomi – og der forventes et overskud på ca. 250 t.kr. mod et 
budgetteret resultat på 9 t.kr. Dette dækker over en række forskellige ændringer i såvel 
indtægter som omkostninger. Såfremt der er økonomi til det, vil omkostninger til forbedringer 
blive konteret som en engangsomkostning. 

b. Pro/Am 
Pro/AM gav et mindre overskud. 

c. Sponsorer 
Sponsorer er bedre end budgetteret. 

d. Medlemmer 
Klubben har stadig et stort antal medlemmer og det blev besluttet at fastholde den nuværende 
politik. Det betyder venteliste for de der enten ikke allerede er prøve-/begyndermedlemmer, 
kommer tilbage fra dobbelt medlemskab eller er i familie (direkte led bedsteforældre-forældre-
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børn-søskende i samme hustand). Det vurderes i slutningen af 2021 om vi skal genåbne optag 
af nye medlemmer. 
Der skal laves en ny medlemskategorisering til golfboks senest 1. september. Denne er 
udarbejdet, men dette betyder at nogle medlemmer (ikke aktive) fremover ikke vil kunne 
booke tider. Herunder Pedro. 

 
3. Fra udvalgene 

a. Baneudvalg 
Der er kommet en ny medarbejder, hul 15 teested er taget i brug og dette giver en helt anden 
oplevelse. Der er indkøbt en 8-leds FW klipper som angiveligt giver en væsentligt bedre klipning 
end den hidtidige. 

b. Begynderudvalg 
Der tages en evaluering af arbejdet med Begynderudvalget i nærmeste fremtid. 

c. Juniorudvalg 
Der er godt gang i juniorerne og sommer camp var en succes. Der tages en drøftelse med 
Thomas. 

d. Sportsudvalg 
Kristine Rasmussen opnåede en bronzemedalje ved senior DM. Den planlagte AM/AM i 
september bliver ikke gennemført. Sportsudvalget skal i den nærmeste tid vurdere, hvilke 
kvalhold som skal tilmeldes. 

e. Turneringsudvalg 
i. Blokering af banen. 

Der har været færre blokeringer af banen end tidligere. Vi har dog som traditionelt haft 
en del blokeringer i august, heraf er nogle fastlagt DGU. For at sikre, at AGC skaber 
mest rum på banen for dem, der ikke deltager i turneringer, udarbejder Kim forslag til 
generelle retningslinjer for turneringer/blokeringer af banen.  Bestyrelsen tager en 
drøftelse med klubber i klubben herefter så vi så vidt muligt undgår for mange 
blokeringer i samme periode. 

f. Regel og handicapudvalg 
i. Handicap 

WHS handicapsystemet fungerer som sådan efter hensigten. Det vurderes, at mange 
spiller uden at indlevere scorekort. Dette betyder reelt et forkert HCP. Dette kan have 
betydning i forbindelse med deltagelse i specielt DGU-turneringer, hvor de tilmeldte 
spillere kan have et HCP der ikke passer til deres spilleevne. 
AGC opfordrer til, at alle spillere afleverer scorekort når der er spillet en runde. 
 

g. Husgruppen 
 

4. Information fra formanden 
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Samarbejde Hjerneskadeforening 
Der er indgået et samarbejde med hjerneskadeforeningen, Aarhus som skal understøtte personer med 
hjerneskade, typisk som følge af hjerneblødning eller blodprop, rehabiliteres hurtigst muligt. Der er 
indledningsvis indgået aftale om, at deltagerne, med egne hjælpere, kan anvende træningsfaciliteterne, 
hvor der anlægges en træningsbane. 
 

5. Fra sekretariatet. 
Vi er selvfølgelig udfordret under Peters fravær og der tilknyttes en ny medarbejder fra 1. september 
og forhåbentlig året ud. 
 
 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne 
Findings, anbefalinger fra grupperne og way ahead. 
 
Når nedenstående er iværksat, vil bestyrelsen gå i gang med de næste investeringstunge projekter. 

  
Beslutning om valg af arkitekter – se særskilte mails. 
Det besluttedes at nedsætte en lille arbejdsgruppe, Niels – Michael – Claus, der finder 2-3 arkitekter 
som udvælges til interview. Herefter udvælges en arkitekt som vi ønsker at gå videre med. Denne 
udarbejder et oplæg til GF godkendelse. 
Det undersøges om klubben i et vist omfang kan anvende en intern fagperson i forbindelse med 
vurderinger. 
 

7. Lukkede / fortrolige sager 
 

8. Hændelser og henvendelser 
a. Klage over medlemmer 

Der er indgået en klage over en gruppe af klubben der er gået igennem en bold og virket 
nedgørende. Gruppen havde en anden opfattelse. Efter sagsbehandling er sagen afsluttet. 
 

b. Klage over UNICO 
Der har været en klage over en situation en søndag. Det vurderes at klagen dels bygger på en 
misforståelse og dels en voksende irritation over aktiviteterne fra restauranten. Klager blev 
efter at have undersøgt sagen opfordret til at tage kontakt til UNICO for at afklare 
misforståelsen. 

 
9. Eventuelt 

Aarhus Kommune har fremsendt endeligt forslag til vejføring af Moesgaard Allé. Dette indebærer en 
udvidelse af vejen nogle meter mod nord samt en kombineret cykel/gangsti i Fulden fredningen, syd for 
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den eksisterende allé. Samtidig fjernes de eksisterende syge træer og der plantes nye 20 år gamle træer 
på begge sider af vejen. 
Byrådet har i vedtagelsen af projektet afsat midler til nødvendig ombygning af hul 4. 
 

10. Næste møde 
Det aftales på mødet – følgende dage foreslås for resten af 2021. 
4. OKT 
1. NOV 
13. DEC 

about:blank

